Referat af møde i klubhusudvalg lørdag den 19 januar 2008

Tilstede ved mødet var: Mogens Pedersen, Ruud Hermansen, Ragnhild Kalleshave, Kim
Kristensen, Thorvald Hansen og Karsten Skousbøll

Overdækning af terasse foran køkken
Udvalget mener det er en god ide og Mogens vil få arkitekt Tonny Hansen til at lave nogle skitser,
og Kim vil indhente nogle priser fra KTH
Opvaskemaskine
Vi mener det er en god ide. Vi mener det skal være en alm husholdningsmaskine som skal kunne
aflåses. Vi henviser til referat af samme møde 2007.
Alternativ varme, varmepumpe
Udvalget mener det er en god ide. I første omgang skal det store rum op varmes ved en
varmepumpe. Et godt anlæg koster ca. 10.000,- Vi kan købe og få procenter og der er arbejdskraft
blandt medlemmerne. Vi har anslået den årlige besparelse på elforbruget til ca. 3.000,- Varmen vil
fordeles bedre i rummet p. g. a. indbygget ventilation.
Opbevaringsrum i krogen sv for klubhuset
Udvalget anbefaler opbevaringsrum. Vi mangler opbevaringsmulighed til bl. a. redningsveste, stole
borde, sejl fra joller m.m. Vi mener det bliver et stort projekt derfor anbefaler vi at det bliver taget
op i molens og sejlklubbens bestyrelser.
Alternativt opholdsrum for det arbejdende folk
Forslaget går på at flytte havnefogedkontoret til et andet sted i klubhuset og overlade det nuværende
kontor til opholdsrum. Udvalget mener ikke der er behov for et nyt opholdsrum samt
havnefogedkontoret kan ikke lægges et andet sted uden det markant går ud over indretningen i
klubhuset
Opslagstavle/postkasse
Sejlklubben ejer opslagstavlen og div. billeder. Sejlklubbens bestyrelse beslutter hvad de vil bruge
det til.
En postkasse er sprængt i stykker. Thorvald mener man kan undvære den ene.
Male ude/inde
Der vil blive malet efter behov

Ved klubhus udleje. Betaling for rengøring?
Udvalget slår fast at reglerne skal følges. Bl. a. skal huset være rengjort ved aflevering
Budget
Vi har ikke lavet budget. Udgifter fremgår af de enklete punkter

2 nye toiletter er udskiftet med de gamle i sommeren 2007
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